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São Paulo, 21 de Maio de 2003 - Publicitários dizem que é vital manter interesse pelo sucesso do 
anunciante. Manter um anunciante de peso durante muitos anos não é uma missão simples para 
as agências de propaganda. Em um mercado de bastante competitividade como o brasileiro, a 
tarefa vai além da associação verba de marketing x campanha bem-sucedida, o que se traduz em 
resultados. Esbarra, ainda, no fator relacionamento. "Se existe um segredo, é permanecer 
cultivando a confiança do cliente", diz o sócio-diretor da DPZ Propaganda, Roberto Duailibi.  
 
A agência tem o Banco Itaú e a Johnson & Johnson entre os anunciantes com mais tempo de 
casa, 31 anos. "Hoje, o índice de insatisfação dos anunciantes está menor que nos últimos 15 
anos, porque as agências aprimoraram os seus serviços", diz Duailibi. "O troca-troca foi reduzido."  
 
Um dos casos clássicos de fidelidade é o da Volkswagen com a AlmapBBDO. A montadora 
completa 50 anos de Brasil em 2003 e praticamente desde a sua fundação é atendida pela mesma 
agência. "É preciso manifestar interesse pelo sucesso do negócio do anunciante", afirma o diretor 
de planejamento e serviços ao cliente da Almap, José Luiz Madeira.  
 
Para muitos profissionais da propaganda, essa relação é parecida com a de um casamento. 
"Temos que encarar o cliente como um ‘prospect’", diz o presidente da Neogama, Alexandre 
Gama. O publicitário trabalhava na Young & Rubicam e, quando resolveu montar sua agência, 
trouxe anunciantes como Gradiente, Umbro e Bradesco.  
 
Há outro exemplo de quando o cliente muda de agência por causa da saída de um profissional. 
"Washington Olivetto criou o personagem Carlinhos, das campanhas da Bombril, uma conta que 
depois veio com ele para a W/Brasil", diz o vice-presidente e diretor de planejamento e 
operações, Ronaldo Gasparini.  
 
Propor soluções criativas é outra estratégia indispensável, de acordo com o presidente da Leo 
Burnett, Renato Loes. "A agência criou uma divisão de marketing de relacionamento para atender 
à Philip Morris, já que a propaganda de cigarros foi banida no País."  
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Agências dão "receitas" para manter anunciante 
 
São Paulo, 21 de Maio de 2003 - Além da associação verba x propaganda bem-sucedida, 
publicitários apontam como estratégia o bom relacionamento. Manter um grande anunciante como 
cliente durante anos não é tarefa fácil para as agências de publicidade. Diante de um mercado 
competitivo como o brasileiro, não há como não estabelecer a associação verba de marketing x 
campanha bem-sucedida. Porém existem ainda questões complexas que independem do 
alinhamento global de contas, como ocorre em alguns casos, ou de conseguir esticar o orçamento 
do anunciante. Esbarra, também, no fator relacionamento.  
 
Entre as principais empresas do setor, há várias "receitas" sobre qual a melhor maneira de 
fidelizar o anunciante. Um dos aspectos, é claro, é apontado como fatal para a manutenção da 
conta: resultados. Caso contrário, não há fidelidade que resista. "O resultado é o ponto principal, 
que se desdobra em vários outros como envolvimento com o negócio do cliente, busca de 
inovações, confiança e outros fatores", diz o presidente da DM9DDB, João Augusto Valente. "É 
difícil mensurar com clareza os efeitos da propaganda, mas o cliente percebe quando algo dá 
errado."  



 
A DM9DDB foi inaugurada em 1989 e o Itaú Seguros está entre as primeiras contas (1990). "A 
fidelização também tem uma característica particular, que é a agência crescer com o anunciante", 
conta Valente. Segundo o presidente da DM9DDB, esse é o caso da ligação da agência com a 
Honda. "Em 1992 começamos a atender o consórcio. O trabalho foi ampliando, assim como a 
atuação da marca no Brasil."  
 
Para muitos publicitários, a relação agência x anunciante é bastante parecida com a de um 
casamento. "A gente tem que, todo o dia, encarar o cliente como um ‘prospect’", diz o presidente 
da Neogama, Alexandre Gama. Antes de montar sua própria agência, em meados de 1999, Gama 
trabalhava na Young & Rubicam. De lá, trouxe clientes como Gradiente, Umbro e Bradesco. "Se 
não tivesse tido um bom relacionamento com essas empresas, provavelmente não conseguiria 
trazê-las para a Neogama", diz. "O fato de ter conquistado a confiança, porém, não exclui a 
hipótese de perdê-las de uma hora para outra. É preciso manter a chama acesa, como em um 
casamento."  
 
A W/Brasil é outro caso clássico de quando uma empresa muda de agência para continuar sendo 
atendida pelo mesmo profissional. "Washington Olivetto criou o Carlinhos, personagem das 
campanhas da Bombril, conta que veio com ele para a W/Brasil", diz o vice-presidente e diretor de 
planejamento e operações da W/Brasil, Ronaldo Gasparini. O primeiro cliente da agência, com 17 
anos de casa, é a Grendene. Quanto à similaridade entre casamento e a relação agência x 
anunciante, Gasparini também afirma que ela é grande. "Primeiro é preciso um pouco de mágica, 
mas o mais importante é considerar que as empresas mudam e querem que a sua agência 
acompanhe esse evolução", comenta o vice-presidente da W/Brasil.  
 
O presidente da Leo Burnett, Renato Loes, concorda com a metáfora do casamento, mas diz 
acreditar que a melhor forma de manter o cliente é com o trabalho. "Um bom serviço é um 
grande passo." Quanto aos imprevistos que podem surgir ao longo do caminho, Loes brinca: 
"casamento sem crise não existe. É interessante passar por uma tempestade. Uma vez superada, 
a crise ajuda a criar laços mais profundos".  
 
É justamente em fases de instabilidade que as agências precisam de soluções criativas. Loes cita 
como exemplo o caso da Philip Morris, cliente cujo a conta é atendida globalmente pela Leo 
Burnett. "De três anos para cá, com a adoção de uma legislação mais forte no Brasil, a 
propaganda de cigarros foi banida. Tivemos que buscar alternativas." Diante da situação, a 
agência criou uma divisão interna de marketing direto, que hoje desenvolve ações não só para a 
Marlboro, como para os demais clientes da Leo Burnett no País. "Ou a agência se prepara, ou o 
cliente vai procurar soluções em outra empresa", diz Loes.  
 
A Philip Morris, por intermédio da Marlboro, foi o primeiro cliente da Leo Burnett no Brasil, relação 
que dura 28 anos. A Fiat é outro exemplo de cliente que mantém um casamento duradouro com a 
agência. Não só pelos oito anos de convivência, mas pela importância que a Leo Burnett 
conquistou na montadora. Hoje, a agência é responsável pelas campanhas da Fiat em toda a 
América Latina. Isso sem contar algumas peças desenvolvidas aqui e exportadas para a Europa.  
 
Também foi para atender às necessidades de seus clientes e, com isso, fidelizá-los, que a Loducca 
resolveu diversificar. "Criamos divisões para todas as atividades, seja promoções, ações no ponto-
de-venda ou marketing direto", diz o presidente do grupo, João Muniz. "Havia uma filosofia 
conflitante, motivo pelo qual o cliente solicitava ter essas atividades sob o mesmo guarda-chuva. 
Antes, a gente via muita coisa errada, como uma campanha indo para o ar na TV e uma ação de 
ponto-de-venda totalmente diferentes. Agora é mais fácil garantir que tudo está caminhando na 
mesma direção." O publicitário refere-se à criação de divisões como a Non Advertising Solutions 
(ações não-convencionais), a Lo-V (internet) e a Giusti Comunicação (assessoria de imprensa, 
relações públicas e planejamento de carreiras).  
 



A Loducca, que é responsável pelas marcas Coca-Cola Light e Nestea, da Coca-Cola, experimenta 
no momento uma prática pouco convencional no meio publicitário brasileiro. Com a McCann-
Erickson, que atende a conta da Coca-Cola tradicional há bem mais de 30 anos, divide a criação e 
o planejamento estratégico da mais recente campanha da empresa. "A Coca faz isso no mundo 
inteiro, mas aqui é inédito. É inteligente. Você pode, com isso, aproveitar o melhor de cada 
agência", diz Muniz.  
 
A McCann-Erickson, aliás, é outra grande agência que orgulha-se de seu trabalho de fidelização e 
não foge à regra: diz que é indispensável diversificar. A empresa, segundo o vice-presidente-
executivo e diretor de mídia, Angelo Franzão, foi fundada no Brasil em 1935, para trabalhar com a 
Esso. A agência atende hoje apenas a divisão de óleos lubrificantes da empresa. "A Coca-Cola 
veio em seguida", conta Franzão. A McCann exibe em seu portfólio empresas com no mínimo 30 
anos de casa, como General Motors, Goodyear, L’Oreal, Nestlé, entre outras. "Trabalho é o grande 
segredo. É preciso entender o negócio do cliente e acompanhar a evolução do mercado", diz o 
executivo da McCann. "Mais do que isso, não há como não diversificar as alternativas de serviço."  
 
Na Talent, o relacionamento com os clientes também tem sido atípico. É o caso na Multibrás S.A. 
Eletrodomésticos, que há 14 anos deixou as campanhas publicitárias da Brastemp aos cuidados da 
agência. De lá para cá, foram criados mais de cem comerciais para a marca, além do "Não é 
assim uma Brastemp", slogan que virou sinônimo de qualidade nos quatro cantos do Brasil. O 
retorno obtido ao longo dos anos motivou a empresa a entregar para a Talent uma segunda 
conta, em novembro de 2000 -a da marca Consul.  
 
"Muito disso é resultado de um processo feito a longo prazo, sem pensar exclusivamente em 
ações de vendas pontuais", avalia o diretor de criação da agência, Roberto Lautert. "Nossa 
postura está em crescer com o cliente. Veja o tamanho da Semp Toshiba quanto entrou aqui e o 
que ela é hoje", diz o publicitário, referindo-se à empresa mais antiga na agência, com 15 anos de 
casa e campanhas memoráveis como a do slogan "Nossos japoneses são mais criativos que os 
outros".  
 
Em todo os exemplos de fidelidade, um dos mais clássicos é o Volkswagen x AlmapBBDO. A 
fabricante de automóveis completa 50 anos de Brasil em 2003 e conta que está com a agência 
praticamente desde a sua fundação no País. Apesar de se tratar de uma multinacional, não é um 
caso de alinhamento. "A VW sempre foi a maior conta da Almap", diz o diretor de planejamento e 
serviços ao cliente da Almap, José Luiz Madeira. Usando como base toda a sua experiência com a 
Volkswagen, Madeira diz que para manter um cliente fiel é preciso fazer com que ele veja na 
agência uma fonte de importantes contribuições para o sucesso de seu negócio. "Não dá para 
esperar o cliente pedir, é preciso sugerir antes que a necessidade dele apareça", afirma Madeira.  
 
"Digo que a nossa área de marketing tem seis departamentos e que a Almap é o sétimo. A 
agência faz parte da montadora", diz Paulo Sérgio Kakinoff, diretor de marketing da Volkswagen 
do Brasil. Para o executivo da empresa alemã, nesse caso a fidelidade é marcada, principalmente, 
pelo compromisso da Almap com os resultados.  
 
kicker: "Não dá para esperar o cliente pedir, é essencial sugerir antes que a necessidade dele 
apareça"  
 
kicker2: "Você é tão bom quanto o último anúncio que fez. A companhia precisa sentir que tem 
um parceiro"  
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